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"אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" ---- אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס 

 

ביציאתו לחרן ברח יעקב אבינו מפני עשו אחיו שרצה להורגו, ועתה, בשובו מחרן לאחר היעדרות של 
21 שנים הוא מנסה לפייס את עשו כדי למנוע ממנו את מימוש רצון הנקמה  שלו לכשיפגשו. לכן, יעקב 
שולח מנחה לעשו באמצעות שליחים כשמטרתו המוצהרת היא:"אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" (בר' 

לב, כ).  
בפסוק זה כמה שאלות כגון: מהי מטרת יעקב, ומהי הכפרה? ומדוע השתמש יעקב בביטוי "אכפרה 

פניו"? 
פני האדם היו ומהוות כעין 'אספקלריה מאירה', המשקפת את דמותו ורצונו, ובדרך כלל משתנות הפנים 
לפי מצבו הפיזי והנפשי של האדם. כתבנו "בדרך כלל", כי קיימים מצבים שבהם פני האדם אינן מביעות 
את המתרחש בתוכו. בפרשתנו (לב, כא-כב), כשיעקב עוזב את חרן ומתכונן לפגישה הגורלית עם אחיו, 
באה המלה 'פנים' חמש פעמים ברצף בשני פסוקים צמודים (לב, כ-כא),1 בצירופים שונים ובמשמעויות 
שונות, במשחקי לשון: 1. "אכפרה פניופניופניופניו". 2. "הֹהלכת לפנילפנילפנילפני". 3. "אראה פניופניופניופניו". 4. "ישא פניפניפניפני".  5. 

"ותעבור המנחה על פניופניופניופניו".     
האמירה הראשונה "אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" ניתנת להתפרש כאמירה של ממש, כפי שמפרש 
רמב"ן או כמחשבה בלבד כפי שמפרש ראב"ע. בין כך ובין כך הוראתו של צירוף לשוני זה היא - 
אפייסנו על ידי הסרת כעסו, וזו הכפרה.2 המנחה תשמש כפדיון לכעס המובע בפניו של הכועס (מעשים 

אלו יהיו דרכי שכנוע ופיוס). 
לפנינו תהליך של ריצוי הכועס תוך חשש הנובע מאי-וודאות של המפייס, אם יעלה בידו לפייס את 
חֵברו? האם יעלה בידו לשכנעו שמטרתו הייתה שגויה? כך אכן נהג יעקב, בנסותו לפייס את אחיו על ידי 
מעשים המדברים בעד עצמם. בתחילה מציג הוא את המטרה, להסיר את כעסו באמצעות מנחה: "אכפרה 
פניו במנחה ֹהלכת לפני". וכיוון שידע את הסכנה שבפגישה , הוא שלח את מנחת הפיוס באמצעות 
שליחים ההולכים לפניו. רק "ואחרי כןואחרי כןואחרי כןואחרי כן אראה פניו" – משלוח מנחת הפיוס באמצעות שליחים ההולכים 
לפניו יאפשר ליעקב הנרדף להביט בפניו של אחיו. וזאת תוך אופטימיות זהירה: "אולי ישא פני" - יקבל 
את פני ויתפייס עמי. הכעס הפנימי הנחשף על ידי הבעת הפנים יוחלף באהבה. הסבר זה מקבל חיזוק 
ע"י השוואה לברכת כוהנים: 'נשיאת פנים' היא המהות שבברכת כוהנים, שהיא שריד מעבודת בית 
המקדש, חלק מקרבן התמיד. הברכה: "ישא ה' פניו אליך", היא שמאפשרת לכוהנים לומר: "וישם לך 
שלום" (במ' ו, כו) - תפילה אל ה' שתכליתה בקשה מה' להיענות ברצון לתפילתם שהיא תפילת העם. 
ואכן, המנחה נשלחה אל יעדה תוך כדי כך שהיא נושאת עמה את רגשות האחווה של יעקב, כפי 

שמודיענו הכתוב: "ותעבור המנחה על פניו" - של יעקב. 
דרך התנהגותו של יעקב, קובעת לנו אמות מידה של התנהגות בריצוי הזולת שיכול להיות גם בן 
משפחה, לאחר פירוד ושנאה. השנאה גורמת להריסה של מסגרת וקשר, ואילו הפיוס תורם לבניית 
המסגרת. מלאכת ההריסה היא פעולה מהירה וקלה, בעוד שהבניה היא תהליך איטי המורכב מפעולות 
שונות המחושבות היטב, כפי שנהג יעקב. יוצא אפוא, שהופעתה התכופה של המילה 'פנים' בצירופים 
שונים, נועדה להטעים את הבעת הפנים החושפת את מצב רוחו האמיתי-הפנימי של האדם, במעבר מן 
הכעס והשנאה אל הריצוי והאהבה. דרכי הפיוס אינם מסתפקות בדיבורים בעלמא, אלא יש לכלול בהן 

פעולות מעשיות המאפיינות גישה אמיתית של אהבה. 
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1 ציוני הפסוקים כאן נעשו לפי מהדורת מקראות גדולות "הכתר" בעריכת מו"ר פרופ' מנחם כהן, ר"ג תש"ס. בפרק ל"ב 

במיוחד קיימים הבדלים בין מהדורה זו למהדורות אחרות של התנ"ך.  
 השוו: יש' כח, יח; מז, יא. ראו רש"י, רד"ק בפירושו ובספר השורשיםספר השורשיםספר השורשיםספר השורשים: 'כפר'    (מהדורת ה"ר בייזנטאל ו-פ' לברכט, 

2

ברלין 1847, דפוס צילום: ירושלים תשכ"ז,  עמ' 168)  ורמב"ן. 
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**** אנו מבקשים להודות לרב ד"ר מאיר גרוזמן על תרומתו הרבה לדף השבועי, בכתיבת עשרים ושנים מאמרים 
בנושא השמיטה, מאמרים אלה שפורסמו בדף אשתקד, העשירו רבות את קוראי הדף בנושא חשוב זה, 

ועתידים להתפרסם אי"ה בספרו על השמיטה. 


